
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                               PROIECT 

 ROŞIORI DE VEDE 

           

H O T Ă R Â R E      

  

Privind: revocarea H.C.L. nr.92/29.08.2003 privind acceptarea unei donații  

 

          Consiliul Local al Municipiului Roşiori de Vede, 

  

Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare al primarului municipiului Roşiori de Vede înregistrat 

sub nr._______/________2021; 

-  raportul de specialitate al Compartimentului Contencios înregistrat sub nr. 

_______/_____2021; 

- Adresa nr.893/05.10.2020 a Societății Profesioanale Notariale ”Barbu 

Maria și Barbu Mircea Răzvan; 

- Adresa nr.735/02.10.2020 a Biroului Individual Notarial Morcov Tamara; 

- raportul de avizare al comisiei  pentru activități economico – financiare din 

cadrul Consiliului local  

- raportul de avizare  al comisiei pentru administrație publică locală, apărarea 

ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, juridică și de disciplină  

din cadrul Consiliului local; 

- H.C.L. nr.92/29.08.2003 privind acceptarea unei donații , 

- Adresele ANRP nr.177/03.08.2020 și 20088/CC/2018, 

- Prevederile Legii nr.24/2000 , privind normele de tehnică legislativă, cu 

completările și modificările ulterioare, 

- prevederile art.129 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

         

   În temeiul art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, adopta prezenta 

 

H O T Ă R Â R E 

       Art. 1. Se revocă Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Roșiori de 

Vede nr.92/29.08.2003, privind acceptarea unei donații, având în vedere că până la 

această dată nu a produs efecte juridice . 



     Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin 

grija secretarului general al municipiului. 

 

  Inițiator, 

                     Primar, 

     Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică 

         Avizat pentru legalitate, 

             Secretar General , 

                     Cîța Mioara Iulia 

 Municipiul Roșiori de Vede 

Nr.___________/_____________2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROŞIORI DE VEDE 

NR. _________/________________ 

 

Referat de aprobare  

La proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.92/29.08.2003 a Consiliului 

local al municipiului Roşiori de Vede 

                Onorat Consiliu, 

      Proiectul de hotărâre supus dezbaterii a fost iniţiat în vederea aplicării 

prevederilor art. 129 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

referitoare la atribuțiile  consiliului local. 

          Proiectul de hotărâre a fost înaintat spre aprobare , întrucât HCL nr.92/2003 

privind acceptarea unei donații nu a produs efecte juridice și nu mai poate fi pusă în 

executare. 

            La data de 29.08.2003 Consiliul local Roșiori de Vede a adoptat hotărârea 

nr.92 privind acceptarea unei donații , respectiv acceptare cotelor părți ce revin 

moștenitorilor , din titlurile de valoarea acordate defunctei Oprea Vasilica în temeiul 

Legii nr.10/2001. 

            Pentru intrarea în posesia donației, era necesară întocmirea unui contract de 

donație care consfințea  ofertele de donație ale moștenitorilor defunctei Oprea 

Vasilica în favoarea municipiului Roșiori de Vede . 

           Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a solicitat Primăriei 

Municipiului Roșiori de Vede transmiterea ofertelor de donație precum și contractul 

de donație ce ar fi trebuit realizat în urma adoptării hotărârii nr.92/2003 . 

          Din verificările efectuate , în documentele existente în arhiva Primăriei 

Municipiului Roșiori de Vede, a reieșit faptul că ofertele moștenitorilor defunctei 

Oprea Vasilica și contractul de donație nu există. 

          Prin adresa 20746/2020 s-au solicitat birourilor notariale existente pe raza 

Municipiului Roșiori de Vede, relații cu privire la înregistrarea ofertelor de donație 

și a contractului de donație în favoarea municipiului Roșiori de Vede , iar acestea au 

comunicat că nu există în evidențele lor astfel de  acte autentificate. 

        Din verificările efectuate a  reieșit că, unele dintre persoanele menționate ca și 

moștenitori nu mai sunt în viață, astfel încât continuarea procedurii nu mai este 

posibilă. 

         Întrucât până la această dată HCL nr.92/2003 nu a produs efecte juridice, pentru 

continuarea  procedurii de finalizare a procesului de restituire , în natură sau 

echivalent ,a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, 

vă supun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

        Primar, 

    Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROŞIORI DE VEDE 

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS 

NR. _________/________________ 

 

Raport de specialitate 

 

La proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L.nr.92/29.08.2003 a 

Consiliului local al municipiului Roşiori de Vede, privind acceptarea unei donații 

 

       Onorat Consiliu, 

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii a fost iniţiat în vederea aplicării 

prevederilor art. 129 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

referitoare la atribuțiile  consiliului local. 

           Prin intermediul revocării, se pune la dispoziția administrației un instrument 

care să o determine să-și analizeze propriile acte. 

          Este vorba despre un remediu administrativ, cu caracter necontencios, amiabil, 

asumat de către administrație în mod voluntar, în situația în care actul administrativ 

nu a intrat în circuitul civil producând efecte juridice. 

         Trebuie menționat faptul ca revocarea unui act administrativ poate fi dispusă 

numai printr-un act cu aceeași forță juridică, cu respectarea procedurii de emitere . 

         Ca atare, pentru revocarea unei hotărâri de consiliu local se impune adoptarea 

unei hotărâri care să precizeze în mod expres că hotărârea inițială își încetează 

aplicabilitatea . 

          Proiectul de hotărâre a fost înaintat spre aprobare , întrucât HCL nr.92/2003 

privind acceptarea unei donații nu a produs efecte juridice . 

            La data de 29.08.2003 Consiliul local Roșiori de Vede a adoptat hotărârea 

nr.92 privind acceptarea unei donații , respectiv acceptare cotelor părți ce revin 

moștenitorilor , din titlurile de valoarea acordate defunctei Oprea Vasilica în temeiul 

Legii nr.10/2001. 

            Pentru intrarea în posesia donației, era necesară întocmirea unui contract de 

donație care consfințea  ofertele de donație ale moștenitorilor defunctei Oprea 

Vasilica în favoarea municipiului Roșiori de Vede . 

           Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a solicitat Primăriei 

Municipiului Roșiori de Vede transmiterea ofertelor de donație precum și contractul 

de donație ce ar fi trebuit realizat în urma adoptării hotărârii nr.92/2003 . 

          Din verificările efectuate , în documentele existente în arhiva Primăriei 

Municipiului Roșiori de Vede, a reieșit faptul că ofertele moștenitorilor defunctei 

Oprea Vasilica și contractul de donație nu există. 

          Prin adresa 20746/2020 s-au solicitat birourilor notariale existente pe raza 

Municipiului Roșiori de Vede, relații cu privire la înregistrarea ofertelor de donație 



și a contractului de donație în favoarea municipiului Roșiori de Vede , iar acestea au 

comunicat că nu există în evidențele lor astfel de  acte autentificate. 

        Din verificările efectuate a  reieșit că, unele dintre persoanele menționate ca și 

moștenitori nu mai sunt în viață, astfel încât continuarea procedurii nu mai este 

posibilă. 

         Întrucât până la această dată HCL nr.92/2003 nu a produs efecte juridice, pentru 

continuarea derulării  procedurii de finalizare a procesului de restituire , în natură sau 

echivalent ,a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, 

propunem revocarea  acesteia. 

 

 

 

 

 

     Consilier Juridic, 

      Pîrva Monica 

               


